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 زین اه امنیسیف رطزا و
 هک نتشادن یاهظحالم

 قوق رخابت نآ وتب یاهدامل

 ریخت
 یناب رهشفرط زا هک دوب

 نذج ۰ «اهبولک هنبسو وغل یا رب
 هداملاقوف همانرب و یئامنیس یاه

 حورشمهک دش رداص اهامنیس حبص
 هحفصرد امهدیقع زاپظا هفاضاب نآ

 ,دس ریمزب زع ناکدنناوخ رظنب ۸
 ناربمترد لامسا
 هدشهدینش اهاوفا هک یروطب

 باتک هدنسیون « یتدم نینبیاق ۲
 یکیاب < كروب وبن ردلامسا » روهشم
 سامتنادرک راک و رادهیامرس رفن ود
 هدمآ لس. هک یئابتاقالم مو هتف رک

 زا یدمک ملیف كي هیبتهژورب ایوک
 تساهدشهتخ, ر ؛ نوفناتساد یور
 ار ملیفنیا دن راد لایخ هک یناک
 دوخ مان یاشفا زا العف دننک هیهت
 یم تروصره ردیل و دن راد عانتمآ
 نیا هک تفک یعطتنانیمطا اب ناوت

 اهتنم دش دهاوخ هیپت یدوزب ملیق
 دباب هک هدنام كچوک تاکن یضعی

 زاغآ ملیق هیهت سپ نآ زا و .دوشنشو
 . ددرگ

 وردوتسااب یرفعج دادرارق
 ملیفناواراک

 هنحص رد یرفمج ارخآ نوچ
 یوبدوتسادنکیمتیلاعف رتمک رتاثت
 وهد رک هدافتسا تصرف ژا ملیفنآ وا راک
 هک تسا هتب وا اب یمهمداددارق

 نی

 ۱ نیا لوصحم ملیف كي ینادرک راک
 | یرفمج . دریکب هدپعب اد ویدوتسا
 ملیفلوا لد + ینادرگ راک رپ هوالع
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 مولمم تسردشمات زوتههک ارقوف
 نیازا و درک دهاوخ افیا ؛ تسین
 تفت رد یاکلک ادب تار ارد :خیرط

 ربخ هک «شوپمد

 نژمهملد ملیفناوا راک یویدوتسا
 نیمه یارب « دون دهاوخ اقیا ار
 مهزاب یلو هدشهتف رک رظن رد ملیق
 ویدوتسا نایدصتمهدیقع تسا نکمم
 اد یرگیدسک وا یاجب و ددرک رب
 یرفعج اب ندوبیزابمه هتیاش هک
 .دنیامت باختتا ۰ دشاب هتشاد ار

 یسیلگنایدمک یاهمایفهلبود
 دنکیم ادیب همادا
 یدمک ملیف هرظتنم ریغ تیقفوم

 رد هک « هاگشورفرد لاجنج و
 یدن رز طسوت لارتناس یویدوتسا
 هک دبدرک تعاب , تسا هدشهلب ود
 هب و هدش قیوخت ناکدننک هلبود
 یسیلکن ایاپملیف زا رگیدیکی هلب ود
 نامرت » كارتشاب مهن ] اقاقتا هک
 اب داب نیا و هدشیزاب «مادزیو
 تسد تسیزابمه «سیاد نوج»
 یدن رز طسوت زین ملیفنیا . دتنزپ

 لبق یاههراش رد هکیروطب
 ؛ َیوریع ناک دنناوخ راضحتساب
 بی نا ریا یویدوتسا رد الهش
 درخ جر 9 نت مادد ملی
 ملیف نیا هک دوب رارق و دنکیم هیپت
 . سرب مامتاب لاسما دیعات

 هنافساتم هک هدیسرربخ نونکا اما
 همتاخ < ناچرم » ملیف راک زونه
 زابای آهک تسینمولعم الاحو هتفاین
 داد رارق ملیفنا ریا یویدوتسا مه

 . هنای دنکیم دیدمت الهشاب ار دوخ .
 یرتشیب لوپ املسم دنک دیدمت رکا
 تروصنیا ریغ ددو تساوخدهاوخ
 < ناجرم  ملیف تشون رس و الهش عضو
 . تسا لوپجم

  الهش رب هوالع ملیقنیا رد

 دلجیور سکع

 روپشمهراتس-زرتنی و یأش
 دیئا وخب ء هحفص ردارواب طوب رم حرش

 نابایخ : هرادا لحم
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 لب, مس درو درج ناسا ب :ریدم و زایتماهدن راد

 ۱۳۳۵ نیدرورف۱۵هبنشکی - ۵۸ هرامش - موس لاس
 لایر ۷ هرامشکت - موسهقبط - لعل ژاساب - یرهچونم

 ۳ رروع 1 سبچ هت یلایددنچ هک مدرم
 ی یاهملیف ۰ دن اهدرک

 ردبرخ 1

 ۱ رایتخا رد اهن
 !زرددن هدرک ترک دراوارام
 زا ملیف صیخ رت هیمهسنوچ
 ۳ توماس « هدشمامت
 ووسه ملی هدمع هدننک درا و نیشرد
 ار دوش دیدج یاپملیفدنتسین رداق
 نام و دن روایپ نوریب كربک زا
 . دنهدیمشیامن ۱رهنپک یاهملیف

 نسدب هک ی قث وم ربخ قبط كنیا
 یاهملیف برسه رفنکتی ؛ هدیسر ام
 و لاس روین وب « تن وماراپ یناپیک
 ششپیاربادویداد . وت . ك . رآ
 رظن رد و هدیرخ قارع وناریارد
 زا یلاکیرما یاهینامک ریاس دراد
 ناردارب « ریامنیودلک ورتم لیبق
 .ب زین ادمتسیب نرقسک وق « رنراو
 انس تسدو درو[ رددوخ راصحنا
 نیا زا اد نارهت لوا هجرد یاه
 .قنوماملسیل و دنکهات وک اهیناپک
 دبابن هحزاک تاماقم و ذشدها وغن
 یدک :واخ رفنکی دنهد هزاجا
 تا سا نایناریاپ طوب رم هک

۰ " ۱ 

 دیلات ریخ كي قباطم
 تسا نانبل رد نونکا سعشنیا
 دداردوخیاهملیف تا رعونا ربا زجب
 ۳ «ایمدواخیاهروشک یاس
 ۱ دهد

 وری ویوسنارف و یئایلاتیا
 ؟اینیس هکنیانودب و



 جن ز ةناوب۵ اب(هراویه تازوس
 هرات نآ ف رطآ ذ یثادیاش هوح

 ( در ویهنازوس) نام ]وب

 دووبلام زار
 هاوخ هب رگاو و

 دیداب ز تام

 تساوخیم

 همان زو زا یکی و درو

 و؛دوتسازا حراب

 لد هکتپا تاو ملیف لوا 0
 لو (ناذوسب ) عدومن

 راب هکتسا نيا را مهاوخ هر
 هلهساوب لند را
 2 رسوب نه ذه نیا گرو
 ید هتفخ یاه دادعتسا ۳

 یودوط

 رو

 دوشدادبب
 ضحم بذک تاعیاشنیا ةمهام|

 نیایرگید دنمرتهره رکا تک
 دیدیم شی وخ فارطا رد ارتامساخ
 نازوس) اذپعم.دشیم سویامو در
 فی رظ و ساسحدنمرته (دداوه

 هک ینش دوخ شوکب هکنیا دوجراب

 دن |هدادبقل « یریجن ژناوید» یوب
 و تشاذبرب تسد شرع رز

 امتیس ملاع نارادتسودب رگیدراپ
 ابن ویلیم دناوتیم هک دومنتان

 دم (در

 ابگان هکدوب
 د (ناذوس) هک تعاخر

 ۱ دناهتب جت ر ار وا وهدیدرگ

 . دن زوم

 هحخ وا «دنتفکب «یاهدع اما
 اروا دوویلاه رد یناکدنزو هد

 (نازوس)یکتدخ .تساهدرو ۲ _
 ره هک تسایبصع تلاسک عونکی
 ددرک یم هجاوم نآ اب یدنمرنه
 (نازوس)ناتسودزا یکی هکیروطعب
 ناژوس ) هک تسینمولعم دوب هتفگ
 درادیگ دن زب هقالع اعقاو (دراویه

 «هن اب

 طابثتسا ناوتیمارهچن ] لاحرپب

 نازوس)اعقا و رک اهک تسا نبا درک
 هدش یریجنز ای هناوید ( دراویه
 و فارطازا همان نارارزه هن وگچ

 یکشیب رثه لفش عاجرا فارب تان

 ارواشناتسود روطچ ؛دسریم یوب
 اهنیا همه هکیلاحرد دندرکن كرت

 (نازو-)تلاکد وبن شیب یتاعیاش
 لیمی ادواهک دوب یبصع یکتسخ كي
 تیلاعفزاا دیو یتدم و هدومن راکب
 . تشادزاب

 یمتومردهک تساجنبا تف ش

 هیرک ادرف و ملیف هیهت لوغشم هک

 رفن نا دازه ۰ دندوب «دومن مهاوخ
 یدادربملیف رود رود یچاشامت
 دئنیب هکدندوب رظتنم و هدژ هقلح

 دوخ شقن نیتسعن (دراویه ناذوس)
 یزابهن وکچیحو رد یرامیب زا سباد
 دووبلاهژانطراتسناهک ان . دنکیم
 وطاش نامهاب و تفر هنحص طسوب
 ودرکیزابارملیف تشاد هک ی روش
 نانک راک هکلب نایچاشامت طقفهن
 دنتسناوتن بجمت زازی ویدوتسا ینف
 (دداویه نازوس) , دننک یراددوخ

 نیرتهب اددوخ رثه روب زم ملیف رد

 !یرب
 ؟دزاهد رک رشتغم و یهدع

 ملیفزا یاهنحصرد دراویه نا زوس
 « درک مهاوخ هبرگ ادرف »

 هدیقعمومع هکب روطب دادناشن یپج و

 ناذوس ) هکیلیف نیرتپب دن راد
 مسلیف هدرک یزابلاعب ات (درلویه
 ,دشابیم «دومن مها وخ هب رگ ادرفد
 را رق هدننک هیپت ین اسک ملیفنیاژاسپ

 زا رگید ملیف دود مدنی]لاس تسا
 هکتیا زالبق .دیامن هیهت (نازوس)

 (رک راب سج)شره وشزا (نازو-)
 یک دن ز هشیمه دیابت قالط یاضاقت
 یسل و تشادیم وا نویدم اردوخ

 بیجع یبصع یرامبب كيب هکتیمه
 ناصقتب ور شاهقالع دیدرگ راچد
 رس رد (سج) اب كغآ و دراذگ
 عازن د هعفارم یئزج تاعوضوم
 یبش هتشذگ لاس هکنیا ات درکیم
 (رلدنچفج)شوغآ رداروا شرهوش

 هشتم

 هکبروطب دشیناهصع تغس و دید
 و تفکیم ازسان نامژ و نیمزب
 داد قالط ار (نازوس) هرخالاب
 یااس نیا دایتدم هک (نازوس)
 زا هکتیمه دوب هدش صالخ كلپم
 نأمهب هداب ود تفرک قالط شرموش

 تاع.هشراچ د یلبق یاوح لالتخا
 هطساومار( نازوس )ریخا یرامیب
 یتابک یبدد یب یاهملیف ددیژاب
 و دننادیم « مسی نرفسکو ف>
 هک دندرکیم ینیب .شیپ ناکشزپ
 دیدشلمعلا سکع زاچد وا باصعا
 وا یئاذغمیژر صوصعب دشدهاوخ
  ناک راتسنوچدیدرک نآ دابرس زین
 اد دوخ نژو دتتسه روبجم ایت

 ۲۰ هحنصرد هیقب)



 مال و وهنات

 و تب رک نرب الت

 هاف م وضرم ۶ دو متسب

 یتمسق
 «زرتنب و یلش» رس ملبف ناکشپ ره

 یم وا تازه زر

 و < نوهلاکیرود > زا دننراع
 یلوق ان هک « دنل هدتریلیک 9

 یاهل ر یاقب» .دیع زا بوخ یلیخ
 تربلیک اصوصخم دناهدمآ رب دوخ
 تسا یکی زکمالصا نوچ هک دنلود
 یااسب لابخ یتحاراب ملیقنیا رد
 نیب هک سکع نیلرد . تسا هدرک
 هدش هتشادرم قرقلبفزا هتحصود
 زا دنت رابع ی تسا رژا نی رضاح
 ملبف هدننک هبهن ۰ رکنیرک دنومدا

 نادرک راک ۰ نمرشحرج-ز تنی ویلش
 دنلورتربطیک - ملی

 لاسیگنج ملقنیرتگ رز
 لانشت رتنپا لاس رویت وب یناب

 اد دوخ ششوک مات شیپ ایتدمژا
 هک تسا هدود یلیف ده قرص

 دم دهاوخرد شیامن ش

 نا زخ یاهآ رب
 «ددوفارک نوجوهدنب ۲ ملیف

 مانب تسایکداوناخ ماردكب مه زاب
 رخیامک رب »

 تسوپهایسفورم» هدنناوخ < لوک
 یادصابارت  نتمكنه ] ۰ یئاکب رما

 دناوخ دهاوخ دوخ نب
 دهاوخ هیچ اببملک ن

 یافبارد «درونارک نوج »نرجد دش

 نیک تاتو هک عنآ

 «ایردرداهیتشک » ملیفرد «ردانحرجهو «زمادآيلوچ»

 تک

 یرادربعلیق عقومردشناها رمهو «زرتنب و یلش +
 تراپم و یکتسیاش اهلد هنوکنیا
 دوشیم الاح نیمه زا «ددادینارزب

 ابار دوخ رنهمهزاب یو هکدز
 ناشن همپب یربب

 «..!یکلا زاب رع
 < سیئول ترباد > هکیتقو

 ابناسا ردنوب زب و هلن ثامک هشیپ رته
 ورادابنافثا بسح رب ؛درکیم شدرک

 و دنلک هیهن «نصسادتربار»و هتسد
 5 ردنکسا» ملیف ناد رگ راک

 نعاد و دش

 صد

 .داددهارخ وجو

 وز و«

 داهنشب واپ یخوشب

 نازاب رس زا یکی شقن ددهک درک
 < سب ول تربارو .دوشرهاظ یناریا
 و درک لوبق ادوف مه هدرم ردام
 ردتسرد )ونهیا و دشبسا رب زاوح

 هک دوب هثفرگن دارق نیب دهد لباقم
 هقمز رب تعساروا و درک مد سا
 هدعمدن دشرریجم هجینن ردو ثفوک
 یرادقم .لمحم و دننک رارگت اد

 . دن وشب یفاشا حراخم

 نیاول ترباد هظعل نآ زا
 رطخ یب تاشب امت نامهب_تف رک میصت
 یزاب رعوه ودنک تعانق نوب رپ و هلن

 ار یزادرپملیف نییدود لپاقم رد
 ؛اد ربب دوکب

 1 یکل ودنابلخ و ...
 یکیددمه «تداوتما زیچ»

 -۴هحفصب

 (یلول نس و د> ملیف یاه هتحسزا
 نابلغ كرب دنیل زا داچ تشذگ رس هک
 دش روبجم تسایلاکب رما فورعم
 رد هک یلامییاوه زا تاجن رتچ اب

 ژاور-پ نیمز یرتم ه۰ عافن را
 تاب نانچیل ودرپپ نیءزب ؛درکیم
 هطتهش شیابکب هک دروخ نیمزب
 ناسرامی ردماس هنفهو:تدعو دید

 یاه طعاع نینچ هک ملیف ناد رک راک هب
 . هند كرادت یو یار یگان رطخ

 . مف الاح ؛داتسرفنیرفا وتنما ؛دوب
 برق هدشمشرم ناتسرامیب زاهک
 ۱ .دنگیم رفورف و دکسلیم

 .هرغالاب مه ورنوم نیلیرم
 دیسردوخ یوزر اب

 عاطابب یسلیف دابخا رد
 ٩۴ میهیلاسر زیر ناگدفناوخ
 یلبف هداد لایخ "درداوم نیلیرم
 مه عدول ]باوخ هدازهاهو مانب
 لب قق لف یارب و دنک هیهث شدروخ

 6 ریویل واس رول مو رب؛دوخ
 ساب زک رب اریمیلگنا ردقیلاع
 ۱ اد ربخنیرخآ قبط نیا
 نداد ناردا رب یناپکدراد هتشذگ
 ۳ یفابک نآ رد اددوخمایفز اتش



 درک هیدهیاب «رندراگ اوا»هک ی لاشو «یلک سیرگ»
 ناراگن ربخ وادورر عقومرد ,دیابن ۰

 ریاس هراب رد و دندرک شا طاحا

 یتاءالطاملیفنادرگ راک و نانکیژاب
 -هوشءنامهابمه نیلی رم .دنتساوخ

 ود زجب هک تفگ دوخ یکشیمه یرک

 لد «نیئوک ینوتن]» یلرا رفن
 یاجب مهملیف نادرگ داک ودراد ارموس

 زربمنادرک راک كي «نوتسوهناجو
 ,دشابيم < رن روهیرهومانب رنات

 | یئایرددرد
 «كلاانیات» سکعینف ودبال

 مهنیادیلوگیم دوخ اب" دینبیم اد
 «یزاب دزدو یاهملیف زا یاهتحم
 هقوشعم نژ نیا د تسا هدریلاف
 نادزد نیرت داونوغ زا 7

 هلبتشا هتبلا یل تب دشا هتبلا یلو ثسا یلابرد

 نیمه یط اد < كلا انیان و

 وءدید« قشع ههلاو ملیف رد هنله
 زا نونکا یو , دید دیهاوخ اب

 تسادنالنفیاههصاقر نیر
 یاپنلیف رد ارید و رنم ینایکهک ز

 هثقب و دهدیم تک ر ش دوخ
 هدیشکووا هیتآ یاب ین

 یشور مشچ
 نت اقا و ۱

 «یناوب هاگشیا» وب
 زا « تشک اب گیرماب

 تسودنی رتهبیأ+ سس :

 < یراس و كي «یکا

 < یداس > درو ۲ نافراب یدنه

 تسایک ان هچداب نابهزا ترابع
 ندب دود سابلیو ر یدنهنان ز هک

 «سروارت لی» . دنچب یم دوخ

 .دزاک اواواب هک یسلکنا هشیب رنه

 ملیفرد < رجنب رک ت راوتساو و رت

 را دراک | وافرط زا دنکیمیزاب قوف
 میدقن یلک سیرگ هب ار «یداس»و

 مشچ تل وا تقیقح رد نیا و درک

 یارب یلک سبرک هک تسا یتشور

 تفایرددوخ عوتولابیرق حاودزا
 . دنکیم

 رد ینامل [هراتس كاپ
 دوویلاه

 روپشهزاتس « خوک ناب رامو
 دوخ دوشک یاهملیف رد هک ینامل آ

 تیوبحم و هتفاب یلازسب ترهش

 هرخالاب دوب هدرک بسک یریظا یب
 ناژاسملیف نوضالب اقم ردتسن | وتن

 هجیتن رد و دنک تمواقم دوویلاه

 داجن مدقدوریلاپب و تسب رفسراپ
 هک ل اش رنیا لاسدوین وب یناپک

 نادنمرنهیوب اردوخ هجو اریخآ

 ادوفتسا هتشاد فو طعم یئاپ ورا

 -یقو درکدقعنم وا اب یداد رارق

 < كوکن ای دام هب اروامان سلجما |
 نایچاشابت یارب هکدومن لدبم

 لدالد نضردو دشاب فلت | لهس

 «ناک راتسینانشورو ملیف ردار نز

 دد «ددانحرجو قافتاب ات دادواب

 تم 9م

 تو رمس هدتیوت یسم؛ «.هدول

 ر «د5 دی »و یونارف راد ک» یوسنا

 مسمل و مایف اریخا یو

 یهشرد دنالیم یر

 ملیف لدالدات درک ژا ورب سیزاپ

 دریگب هدهعب ار قوف
 یبزایرد بلقا یهامتجا ملیف نیا

 یاه هتبس

 ر هخ دهاوخ هبچ نا عوح»

 ۱ یواخ .ملق نیا وا تع
 تسایا

 دنگیم یزاب اواهوا نیرو» «

 مع رب مالب»
 اتم شخمشآ ی

 تیقفوم و هدش هتشاکن < ن

 یید  هدرک بک

 ! هقیلمشوخ هشیپرنه
 ایورآ رد ار « رتسکنلتربد

 یلاپودا هقیلسشوخ هثیپ رنهد مان

 لاخ و ملیف ددارپ ز هنسانشیم «دلسب
 و یلابلاتیا «یتابنامان 7 اب «لگ

 دیجی رب ول ولانیجاب (زابدنب و ملیف رد

 (۲۲ هعنمردهی)



 ی رتمیلیم ]) بش وکسابنیس

 هنرم ز و زر لوس ل ۳ ۳/ ی القز] كر

 ((کبف رد ومان ]ر) لی یاهكينکت

 تسا هدشهداتسرف دوویلاه
 یاهمایف هیهن ل ِ كوئاز لیراد » رتسم هل یتف دو

 هحص ی ادوخ هک دادروتسدنس ۰ .متسیب نرف سک وق
 هد پوکسامنیس ملیف نا وا یاه
 موسرت راچدهک ميوگب دیاپ ,یتسیاب
 یف یارب هشیمه « ملیف شیامن و هیچ دردج قرط
 یا میاتن هک یئاجن ۲ ژا و تسا ینارگند تشحو
 یارب تاکثه یاهررض تمابو تین شش تیاضر

 طخ تبدومأم نیا داب ریز نادادریملیف را ۲ ۱
 دننکیم طقاس دوخ ندرک زا ارت آ

 زادوشن دیلوت میارب یتیلوئسم ادب هکشیا یارب تهج نیم
 | شعم هک مدرک شهاوخ كوتاژ رتسم

 هچنانج ات مینک هیهت یل ومع»ی رتمیلیم ۳و یرثمیلیم وو هخسنودرد

 ار «كلن وخرچ» ملیف طاب

 ۳۵ هخسزا دوبل بوخ .یرتمیلبمه» دیدج هقیطزا هلساح جیات
 تئیه هکنیا ضعمب و دش هتف ریذب نییافاقت + میت هدافتسا یرتمیلیم
 عناو «رب راهیتوپو ردنپ هب یدادربملیف
 و نم لوا یاه هنفه رد + دیدرک زافآ نی دودود اب یرادربیف راک
 مبداتسرفیم راوت|ربالهب اهدش هیهت یاهملیف ثقد یاهتنماب منارابتسد
 یجایتحارگیدهک ميديمهفنوچ هتفه دنچژا سپ و میدشيم همی رظننمو
 لمحتمو مینک هیهت زین یرتمیلیم۳ ۵ هخس كي ؛ ملیف تیامحیارب تسین
 كرت یلکپ ار یرتمیلیم ۲۵ هخشن هپهت اذل «میوشن یفاضا جراخم
 یرتنیلیم ۵0 هغسن هجونم ار.دوخ ياوح و شهوک ماه و میدرک
 . میدومن

 باغتنا «كلند خرچ» یساکهیارپ هک یرداد ربهلیف هاگتسد
 ۷۵ ردراب نیلواهک دوب سکرف ینامک یمیدقنیب دود نامه میدوش
 هیپت نآ اب (دودنارگ و مانب یرتمیلیم ۷۰ شیرع یاهملیف لبق لاس
 لحارم نامه رد یرثیلیم ۷۰ ملیف هک تیث رک ذتب مزال . دشیم
 ءاشیس مايفیارب اد نی دود نیا ام . دومنل یتفوشیپ ردز اجرد هیلوا
 نآ رتسیلیم ۱۵ امراک یارب هک یتروصرد دندوب هتخاس رتمیلبم ۰ ضرعیور ارن]لیاسو امت اربز میدود هدامآ یرتیلینو د بوکس
 رتشبب نوچ ضرع ظاحل زا یرشمیلیم» و پوکسامشیم ملیف . دوب دابژ
 هکبتق و داتفا هارب یدلتهب امراک و میدرک عفرمامت هلسوحد ریماپ اد تالاکشا ۰ میهدب جاود اد دیدچ هقی رط نیا میتساوخیم هک یناجن آ زا ی ومیدشو رب ور یلومعم تالاکشا اب یودب لحارم نامهزآ : دشابیم

 دیسر «نیم» تلایا دد

  كپار | راپ راپ» را «لچیمنورءاک » الاب سکعرد
 -اراس» زا نیئاپ سکع ردو« نوت روه تربار»و
 مایف شیامن ل وابش رد« یت راک كمزل راچ»و« لیچرچ

 دنکیمیلا ریذپ« كالفو خرچ »
 ۱ میدرک اشامن اد اهنآ و دیسر ام تسدب ملیف هدش پاچ یاهتسق
 دوجوب امنیس ملاه رد یا هقیاسیب و عیدب لوحت هک میدید نیملایأرب
 و ناشخرد سب یا هدنیآ یرتمیلیم 0 بوکس ابلیس ملیف و هدمآ
 . دراد نشرد

 شی رهیاههدرب هقب رطد روم رد ریخا لاس هسیط هک یب راجت قبط
 تسدبیارب هک میدیسر هجپن نیاب.هدمآ تسدب كيف روم ان آ یاهیسدم د
 زا هک پوکسامنیسمیسو هدربیور نشور و حفاو ریوصت كب ندددآ
 مایل یاههرانک هچبتن ردودن درکیم كرزب دنشن اوتیمهک اجن آ ات اد هدرپ اهوکساننیسلوصاهب هجوت نودب اهابنیماربزدرک عدرش نآ (یفنم) فیئاگن هند یورزاار لوحت دیاب هدشاب هجوت لباق زین قسع ظاحل
 دردم و جک بلغا ریواصت دهدوبن اداداد مزال حرضدد ینشور نآ
 , دشیه

 ( ۲۰ هحلصردهبقب )

 را -احفص-



 دوسیم بوذجن اریچاشات

 كب» اپملیف عون نبانب و

و سراب دا
 یدزوراک و 

ره هک دن وشیم هدیمان شش
 ملیف ود 

 نارسیآ یامنیس رد لیق لا ار

 دپ |هدید
 (نامنپ زدرف) ۱۹۵۵ لاسرد

 كي املیس هان و ریپش نادرک راک

 ماتب هجوت بلاج و لاکیزوم ملی

 تکرشاب (امهالک وار
 ندددوگ )

 تسدرد ( زن وجیلرش) و(یرکس
 هیهن

 ملیف.تفایمیظع یتیقفوم هک تفرک

 و لاکیزوم یناتساد «ابهالک وار
ي رظن تحت نوچو تشاد یوبواک

 ك

 ابدوب هدیدرگ هیهت ءربخ نادرکراک
 ور یریظن مک ل ابفتسا

 لی راد)دشورب

 نرقسک و ف > ینابمک نداعم (كوناز
 لابقتسا و تیقف ومزا هکنیمه «منسب
 عالطا لاکی زوم ءداسملیفنبا ببجع

 نیمه تک رش اب تفرک میهن ثفاب
 مارد و لاکیزوم ملیف ناکشیپرته

 ی

 زا وآ و صق ریاههنحص :
لفو خرچ» لاکی زوم ملیف

 تما ينديد «ك

 حوعمالو8 كلن وخرچ
 ی رتمیلیم هو بو کسامنیم ۶ نیلوا

 زت وج یل رش-یركام نودرگ

 زا یک تسد هک دژاب یرکید

 هتشادن (ناشزدرف) یابهالک وا»
 + دشاب

 شلبف هکنبا یارب (كوناز)

جوتدرومو بلاج تهج رهزا
 زا رقه

 ملاع رد راب نیتسغن یارب دریکب

ه ةقی رطب ادملیف نیا اب
 یرتمیلیم ه 

 تامیلمتذعا زا سپ . دانسرق راژابپ

 حاتعباملوب ولئاس و (كوناز) همزوز

 (ندرفایرته)ملیف هدک هیهت هیار
 (ندرفآ) و دومن می دقت

 هصخدب دوخ

وخرچ > یوب راتس
 هک ار « كلف 

 راکسوا ) فورمم ءدنسیون طسوت

 كيزوم اب ءارمه (مود نیتسرماه

ت هنش رب دوب هدشهتشاکن
 دروآ درب رح

 ورادلم هکن روا | در

 تخاس دهاونق د بی نود

 تار در را

 و ترهش نادنچنآ ربا رد هک

 زارنایف نم تیزوم.هدادن یتیفورمم

)هفروب زاکنه 7 یاههتخاس
 نیمايت 

 رتسک داطسوتهک دشابیم (رزالک .ف

 هنررووکمارجا (زرجار دراچب ر)

ینابکد بدجیزیم كن رعون زا ملیف
 

 .ناشن رد هک شاسسک و لود سکو ف

 ملیف ذاو و سقر یاههنحص نداد

 «كلئ و خرج. دراد یاهدمع لر

 30۱ بوعساتس یر
 (۱ ۸ هسفصرد هی |

 ۰ ۷ هحفص
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 نونک |هک ار(ندوبیه یردٍا)
 رد « مر ردیبش» بلاج ملی رد
 دینک یم هظحالم یابه یاسس

 دودکش مزالآس ته و
 لاسهممراپچ خیزات رد یو

 تهتیاپب < لسک و رب و رهشزد
 یلاما زا آ

 رد

 الصا شردام .دما ایتدب

 دوب یدئل را شردب و دنله
 و یلادتبا هسردم ٌءرود یکچوک

 نایاب تبقف وم ابارشبوخ هطسوتم

 صق رهب یرابسب ًةقالع نوچ ودیتاسر
 تف رگ میصت تشاد تلان اصوصخ

 یددوا .دز ومایب | دنآب هطوب رم زود
 قافتاب هک تشادن شیب یلاس دنچ

 مود كنج زورب ٌةطساوب شنیدلاو
 دنتخب رک ابنامل ]تسدزا للملاتب
 نادرک رسدهراو]كنج رخاوا ات و

 تمیزع رهش نآ هب رهش نیا زا
 دن دوین

 ثداوسح نیا تشذگ زا سپ
 ناتسلگناهب شردپ كمکب (یرددا)
 تلاب نتفرک|رفب ودیشوپ رفس تخر
 یاهتیقف ومب هک دیشکت یلوط وتخادرپ

 دعیب زورت ]زا .دیدرک للات یک دزب
 یاههناخاشابت بلقا رد (یرددا)

 مومع هجوندروم ودیصق رتلاب نت
 یدوطب تفارگ دارق رنپپ نادتتقالع
 ناتسلگن |یاهویدوتسا زا ی اضافت هک

 (یدددا) نوچودش لاسدا شبارپ
 زاتشاد هقالعیکشیپ رثه و امنیسب
 (یدددا). دیچین ساب نآ تقفاوم
 رد تیفورمهوترهشبسک زا سپ
 دیدرک ناهج ًةفلتعتمطاعت مزاع ندنل
 یلراکثن ومو رد هکماگنه اقاقتا و

 كياجوت ودنسپدروم دادیم شیادن
 هب موسوم یوسنارف سیون لوون
 ةدنبون و تفرگرارق «تلرک»
 هکار «یزبژ» ةمانشیامن روهشم

 ی

 هچ

 یددوا تک رشابدوب هتشاکن یک زانب

 هنحص یورسم < یودورب » رد

 بیت را نیدب وا راهتشاءرود و درو[

 دشزاغآ[

 رتشب رد (یددوا)
 رامتسم مات اب «یودو رب و

 دروم یژابنبحرد بثکب و دوشیم

 تفرک رارق «رلیاومایلبوو هجوت
 . دراذگ مدق دوویلاپب و

 ردیبش) <«مررد تالیطعت و شیلیف
 (كبیدوگب رک )ابهک تشادمان (مر
 لوا هجرد ةزياجو دو یزابمه

 درو تسدباد۱ ٩ ۵۳ لاسراکس وا

 - یلیب ) ریظتیب ملیق نیا زا دمب
 (تداک وب یرفمه )لب اقمشقن (ددلیو
 وا هدهع هانیرباسو ملیف ردار
 بوبحم ( یددرا) و دراذ کار
 هتشذک لاس . دیدرگ نایلاکب رمآ
 «نیدن هاو سیپ ددتک رث هطساوب
 سب رتکا نیرتهب «یددوربو رد

 هشیپ رته( دف لم)اب و دش هتخانشلاس
 درک حا ودزا دوویلام دوپشم

 ۱ هم لزنم و ملیف رد (یدددا)

 یرنهماقمهتسیاشهک دوطن ۲ «دول آ

 بسک یتییوبحم تئاوتن تسدا
 مدرم لابقتسا ملیف نیااریز دیامن

 لیقلاسرد (یددوا) ,تفرگن دارق
 كثج > ریذپاتانف ونادبواج ملیف
 یک زاتب هک دومن یزاب اد«حلصو

 نیا رد و هتفریذپ همناخ شاهیهت
 و (ررفلم) اب وا كرزب راکهاش
 . دشابیم یزابمه (ادناف یرناه )

 | (یددوا) دوب زم ملیف مامتا زاسپ
 «نایرآ و ملیف رد( رپ وک یراک )افتاب
 دهاوخ تک رش(ردلب و) ین ادرک راکب

 یصوصخیک دن ز رد (یدددا) . دومن
 زیگنا روش یقیسوم ةتفيرف شیوخ

 نیت

 | وتایپنتخاون رد و دشابیم بلاج و
 زورسب دوخ زا یرایب یداتسا
 ۱ دهدیع

 (درفلم)شرهوش زا هکنیمه
 دهدیمباوج دینک لاوئسوا ؛راب رد
 اب یتبن هنوگچیه یردوا هک

 اقافنا ؛ درادن (ندوپیه نیرن۴ )

 صودخ ددمه((یددوا) دوخ زا رکا
 وهدنخ اب دیهاوغب یبلطم شرهوش
 هزوغ) اب ًادیا لم دپوکیم رخست
 هدرادنیدن واشیوخ (ررف

 رغا دا نیا دد (نوسیدامیاک )
 هداتفا اهنابزرسرب شمان رگیدداب

 شیلاج ومرک یژاب نآ تلع

 هلمحو یدمب هس وینامرهق ملیف رد
 نیمه رد هک دشابیم  هناخدورهب ۱

 نز قتقب یو قبر ط ان زنا
 هد راذگ شیامن ش رممب سک ریاشیس رد

 مهدژون دد ( یاک )

 «دلبتس رکاب> رد ۱٩۲۳ هبوناژ
 ناهجب مشچ این رفیلاک مهعیاه رهشزآ
 لاسما ات قیقد باسصب و دوشک

 ۱ درذگیم شفب رش نسزا لاس ۲
 یاءرهچ (یاک) یناوج ناوفنع رد
 سپ و تشاد كمت اب و یتشادتسود

 دش دهاوخ

 تفرک میمصت شنالیصعت نایاپ زا |
 شیوخ هغ و مادتا یئابیژ زا

 نیمات ار شاهداوتاخ و دوخ شامم

 مراواكيرد لصا نیا یود . دیابت

 تسری رسنا وعب یئایردیو ريت هلجم
 و تورت و دیدرک بوصنم اپلدم
 (یاگ)ددوآ تسدب یدابز ترهش
 یضارزایسب متلفش نیا زا دب وکیم
 رنهدبت ادیمهک روطن امه اهتنم مدوب
 یتدم و دمآ مغارسب یعقل یکعنب
 مفیرش لفشنیا زاتسد هک تشذگن

 یناپک ردوویلاه میلمتو متشادرب
 ۱ مدش یرادریملیف یاه

 ناولمكيلد شملبن تل وا رد
 تشادهدهمب ار دنمت ور وناوج .ابیز
 هدیمان < یتفروت هک یتفونآ زاد دو
 و مایف نیا ماستا زا سب . دشيم
 کیرما طاق یصقا دد نآ شیامن
 تبحم و هناقشاع ذغاک را زهنا دازه
 هدن زاس یوبدوتساب كيربت و زیمآ
 یکی داظتنا یگمهو دش ریزارس
 " یم ار ابیژ ( یاک ) داثآ زا رکید
 بقا رک ذل|قوف ملیف زادعب ۱ دندیشک

 هزارحا اد < ۱ یناث ردابنوریاث»

 « تقو نیرخآ و ملیف ردو دومن
 . دادناشن ار شب وخ یلامن رنه یابتنم

 < نوریات ویا رب یتخسرس بیقدو
 ۳ دیدرک

 (نوسیدابیاک )۱۹ ؛ هلاسرد
 - رثه نادود تیقفوص نیرتکدربآ
 رد و دروآ تسدب اردوخ یکشیپ

 ورک تک شزاسلوب وهدبز ملیف هنچ |
 طوفسًطروب (یاک)هک دیشکت یلولع
 . یاهشقن شتلع و دشهدیل اشک یماتبک و

۰ ۸ ۹ 

 رام یا
 و
 ۳ ۱ شیکع و اب رت ندیشف و

 ۳۳" را ری دم هک دو+ یشز دا یب
 # دت راذگاو وا هدهعب

 کز ینایج لو تج حاد
 ۷4 | وءدش شوما رف یلکب
 زا لد الف , دشیما هد رسب
 رج اد هاخدو رب هلمح»
 1 2 رگیدراب (یاک) ودرپسیوب
 ۳ را ژادعب . دش بویحمو

 ۲ زا هنانرپ (یاک) « هدابود
 |۳۳ مر درک هم > ناونع
 یک رومن ارچآ اکب رمآ نوب زب ول
 " لابقتسا وهچوت دروم رایس

 (یاک) جا دزا نیا وا ۰ دیدرک مقا و
 راس(لسا دلیک ) اب لی لاس تفه

 ربنم یللعب هک دوب دنمرثهو ابیژ
 مزآ زا یکتی ... دیدرگ قالطب

 (بینزاب (لیک) زا قالط زا سپ
 . درک جاودرا (یلاناکایلش)

 شب ۱۹۵ لاس لیاوا رد
 . (هاخدورب هلبح و ملیف مامثا زا دعب

 فا ینپمک ماه رپ دن را و كج)
 .؟بوکسامایس  ملیف یل وا تسعن لر
 -(فاگ) هدهمب ار شیوخیویدوتسا
 34 , دومن رادک او (نوسیدام
 وماب تشادمان «نامرف» هک
 اصمناپجكلایمرد یا هقباسیب
 |یا رب یاهژات راغتفا ودبدرک
 ۱ «نامرف و ملیف . درو[ تسدب
 ااد» و هقی رطنامهب یدوزب زین

 :-» و ناب رهم یاقفد وناتسود
 این ام شتاق وا نیرتهب و تسا
 خب رنج ( نوهلاک یرور ) اب هک
 ۱ دنارذگپم فورعم



 ۱۹۵۵یلاس زر راکسا ۳ زیا وج او اهن ر
 دناهداد یار یرظن ین لامک ۱ زباوج یج شیپ سو لات اگدن رب نییعت رد یراب 1 ینتج راس را الا رد هک دا نا
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 سیل ید نا زا له ۶ «یناین اما »و «نیانگ 1

 "۰ تسز زا
 ءاهتجا ملیف

۳ 
 د: اطم۱

 قباطم

۹ 

۱۳۳۰ 

 یاس
 داک ۲ هک ۱۹۲۷ لاس زا

 نونکات هدشلیکشت یلامتیس
 مسا رمیط تیعم خيراترد لاممرپ
 هک ناگدت ربب ۳ هوکعاب

 نمجنا ءاضعا رفن ۱۷۰۰ لیسوت
 .دوشیم هداد؛دن وشیم باختن|

 شزدا زا هتشذک راکسا هراج

 ومولع

 بام

 بین یدابز ترهشو راغتنا نآ

 اکشیپ ره لاس ی رد تبج
 هیبت نینچمه و نان ادرک راک
 یمس نآنددوآ تسدب یارب ملیف

 رد و دیاملیم یناوارف ششرکد
 سوق هلاسهیه اپملیف حطس هجیت
 . دیامنیم یط ار یدومص

 رجاتیاهدعنایم نیارد هثبلا
 یارب یتیمها هک دن راد, دوجد رب
 نآندربت و ندرب و زلاوج هن وگنیا
 , دنتسین للاف

 وب تسفادا ۶
 زیر
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 لاس نز هشیپرنه نیرتهب «یناینامانآ[ »
 تشادن یدای ز تیمه | داکسا ًاقب اس

 هب یاهداس مسارم یط هشیىه و
 لاسزا یلو دشیم ءادها ناکدن رب

 رتدایززورب زود نآ شذرا ۱۱۳۰ ۵
 هزطاج نیرتمپم هزورما و هدش
 تسا هدش بوسحم یئامنیس
 هزلاج ناکدن رب مان هکنیا زا لبق
 تسین دب ميئامن پاچ ار روب زم
 عالطاب هداب ن-:ا رد یئاعالطا
 میئاسرب زیزع ناکدنناوخ

 راکسا یادیدناک

 زئاوج شعب زا لبق الومم
 تاصّوم و تالجم فرطزا راکسا

 نیدنچ و هشیپ رثه یاهدع یلامنیس
 مالعا راکسوا یادیدن اک نا ونعب ملیف
 راکسوا یاهادیدن ک ما الیذ دوشیم
 .ددرگیمحرد 6 لاس

 لاس درم ناکشیب رته نی رتهب
 یارب نیدزمیچ : زا دندوب ترابع
 پوکساشیسو یگند ملیفرد یزاب
 (نیانک روب تن دا)>-(تشهب قرش)
 زمیج(یترام) ملیف رد یزاب یارب
 در یگن دملیف رد یزاب یارب ینکاک
 مک رتای دادب متسود) پوکس امنیس
 یزاب یارب رتانیس كنارف - (نک
 رسنیسا - (یئالط و زابدرم) ملیف رد
 زود ) ملیف رد یزاب یارب یسیرت
 نایم زا و ( هاپس هرضخص رد هریت
 دراویه نازوس لاسنزناکشیپ رثه

 - (درکمهاوخهب رک ادرف) ملیف رد
 لیطمت ) ملیف رد ندویپه نب رثاک
 ملیف رد زنوج رفینج - (یناتسیات

 - ( تسا یهوکش اب زیچ قشع )
 «مامتات كنه 7و ملیف رد رک راب دونیلا
 لاخ) ملیفرد ینابتامان ۲هرخالاب و
 تفایردسناشرتشیب همهزا هک( لک
 . تشاد ار راکسوا

 دزمأن زین ریز یاهملیف ًانضو
 دندوب راکسا

 تسایهوکشاب زیچ قشم -۱
 یو ۲(سکو ف)
 كيب -( (رنداو) زت ربادرتسم -۳
 (تن وما داب) لک لاخ و (ابیملک ) كين

 راکسا ناگ دن رپ كنبا
 هک ینز ناکشیپ رثه نایم زا

 (یناینامانآ) دندوب راکسا دیدناک
 یئاکب رماملیف نیل وا ددیزاب رطاخب
 تنایردب قفوم(لکلاخ) مانب دوخ
 .دید رک راکسا هزئاج

 هشيپ رثه نی رت دنم ره ینایئامان 7
 نیدقنم رثکالوقب و تساپ ورا نژ
 نیرتدنمشثه یلامنیس فورمع
 .دشابیم ایند نز هشیپ رنه

 لاس ؛۸نونک |هک یتاینامان ۲
 شیپ لاس ات درذکیم شریع زا
 دوویلاه ناک دننک هیهنرثکا توعد

 یلاکی رمایاهملیف رد تک ر شیا رب ار
 سیلاو لاه هکنيا ات دوبنیم در

 - 4 هحفص -

 تاضقو هتشادن ینلاخد

 )نق رد لاس ملیفنی رتهب هزیاج هام رد ((یترام» ۱ دندش باستنا لاسنا)
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 دیدج یوبدانس روهشم هدننک هیچ
 ابلپ و یسنت بفورعم هدنسیو

 (نک لاغر ما
 و ینابنامو داتسرف
 روب زم یوب ران شها رخ
 هدومنترفاسماکبر ءاب اروف و تفاب

 اناتباب هلصافالپ ملبف مامتاز
 ماگنه تپجنیدب

 یقالبی لزنم د

 یروطب تیقن ومریخ و
 یتلبق هلصافالب هکدومن شلاحشوخ
 داتفا دوویلام داب

 نوچ « جیتناب » یامنیس رد
 نآواپ | زیزام تشادن دوضح یناینام
 رد ار ینابئاعرتخد لد هکیاهراتس
 ووب هدونن اقیا < لکلاخ > ماین
 فرطزا تباین هب ادراکسا هزئاج
 .دومن تفابود یلاینام

 زا دعب هلصافالب ناداکن ربخ
 دندرو[موجه ینایئامهناخ عالطا
 گيدزن یلاحشوخ زا هک راکسا هدن رب
 لباقم رد دوب (۱» ندش هلفن هب

 وامدیقههراب رد ناراگن ربخ لاوئس
 : تفگ ن ینچ راکسداب عجاد

 نداد اب دوویلاه نازاسملین
 تییدوخ!یمامنیس هریاج نب رتک دزب
 هک دندومن تبات یجراخ هشیبرته

 یاهدازن و تیلم یرنه یاهراک رو
 ناسکی رنه دید هطقن زا فلتغم



 روس

 دش اب روح

 امشب ین ایت

 یاب راعاخ یانگ روت تسفرا

 کی رم

 تک رش هطساوب یلاو دوبن هوخ
 یت رهش نادنچ شزدا یب یاهلیق
 دن ورام> هکنبا ۷ دررابت تسدب

 لوالرفورعم هدننک هیهت «تچه
 دراذک او واهدهس ار< یتزام» ملیق#

 وزج نیاثک روب الاح هتبلا . دوش
 دو ویل اه ناگشیپ رثه نی رتسپمژا یکم
 .تسا هتف رک زارف

 (یترام)زین لاس ملیف نی رتهب
 طسوت (یترام) ملبف . هش هتخاتش
 (تچهدل ورام) و (رتسکنل ترب)
 لیکشت یلقنسمیوبدوتساتک رشب هک

 هتشذک لاس رد و دبدرک هیچ دن |هداد
 دروآ تسدب یبیجم ترهش

 رب زع ناکدنناوخ هکیدوطب
 زین ناکلاویئسف رد دنراد عالطا

 دشهتخانشلاملیق نی رتهب ناونعب
 تشزباصق تشذک رس یترام

 هملعم قشاع هک تسا یبلق شوخ و

 و شبالآ یب قشع نیاو هدش هلحم
 لیکشت و .حاودزا هب رجنم كاپ
 . دوشیم هداوناخ

 ملیف هداسو یداکشبا ناتساد
 یعامتجا :یداقننا تاکنیواح هک
 تیقفوع نیا تعاب دشابیم یدایز
 ملیف هپهت هکیلاحرد دیدرک ریظت یب
 . دیشکت لوطزور ۱۷ زا تیپ

 نادرک راک «نام تریلد»
 ناونعب ملیف ین درگ راک یارب دوهتم
 هنخانش لاس نادرک راک نی رتادتمرنه
 تربلد) ملیف نیل وا نیا ًاتض . دش
 -داکاهتت و دوشم بوسصم ( نام

 نیلدا یارب هک ثسا ینادرک
 تفایرد راکسا هرداج شلیق
 .دبامتیم

 ملیف زا یا هنحص رد « یانگ روپ تسن را) و « ریلب یصستب »
 لاسملیف نیرتهب « یت رام :

۹( ۷ 
 درمنیمود ناودمب (زت باد رتسم)

 ترش) ملفدد (تیلف ناووج) د
 لاس نز نیمود ناوتمب ( تخهب
 دن دش هتخانع

 رگید زاوج
 هب (یلاروماس) ینویاژ ملیف

 هتخانغ یجداخ ملیف نیرتهب ناونع

 نوبآژ دوشک زین هتشذک لاس . دش ملیف درد تک رش

 ءزلاج «منهج هژا و رد و ملیف هبپت اب
 نیاودوب هدومن تفایرد ار راکسا

 نینچ نویاژ هک تسا یراب نیمود
 دوشیم شبیصت یتبقفوم

 یهوکش اب زیچ قشه) زاوآ
 هزفاج لاسكنه ] نی رتهب نآ وب (تسا
 قشع ملیفدد روب زم كنه[ .تفرک

 زا هنحص كب رد «ینگاک زمیج» و «ید سبرود»

 نیرتهب هزیاج هک < نک مک رت اپ رادب متسود > ملیف
 دوبر ار ناتساد

 ۱۰ حصر

 ی ما یددعتم ن ِِ

 3 دفاضداخم
 یارب

 و 4
 دنیامت یل ۲ مرط ید |

  ۱نوک زااینرد تک رخ درجد ٩ رکن ترب ۷

 ملیفدد ۶ ۲ لاسرد )

 رب کیاجنآ ۱۶ (درک رب كچ و ک
 یاب ندوب بیم یب کا رم

 یاهادیدناک و زج یتحو دون یعس

 رابه هنافساتم دم رد لاسن

 ال و تفرک راکسا (توب یلرش)
 دیسرتیزیچ رتسکنل ترب ۱ ۱

 اجئبا زا) ملبف ۱۹۵۳ لاسرد
 ,زلاج  ذغاب قفوم ( تیدب| ات
 نادرک راک وهشیب ره ناونعب داکسا
 رتکنل ترب هالک ی لو دش هری و
 ۱ دنام هک رمم سپ

 لاغ»ملیفرد زین هتشذک لاس

 تیعاوت

 . درب راکب | ددوخ تردقیاهتنم < لک

 ( ینایئامان ۲ ) دینادیم هچنانچ و
 قارب زین رتسکنل ترب و دش قفوم
 دادمت ش| هصغ و مغ نتشادهگن یفخم

 كبربت ناولمب یلاع لگ هتسد هد
 . د ۰ دانسرف ایلاتیاب ینایئام یارب
 ]اد دیسوب اریبالق راکسوا سس
 ۱ تشذگ شربخ

 راکسا دیدج تیمها
 ژا یدیدج هشن رغاوا نیارد

 با دد تسایس ناک دن ادرک فرط
 ةنارپا هلمجنم ایند طاقت رثک | ردءاب

 داکسا دنبوکیم . دسریم شوگب

 2 هدوبلاهب ینمی اکیرماب طقن
 یو یتاقیلبت یاپملبف و دراد
 دتسا هتف رک دوغ دابتخ ارد اد راکسا

 سا یدیدج هقحو لوبماب راکسا

 ۳ رم و اکی رما ثآ یدادرپلیف و

 :۳ رپ نیرتیلاع هزورما
 ۳ چت اراهملبف نی رتفرخرم

 دن یورو سد دال سوت 3و و هک تا نیا ملتب
 ۱ سو هلاکی نازدا جی رفت هلیس

1 



 ۵ وراه» هزباج روبه یردوا «نیااگر و!تسنرا و «تحهد)

 داد اهناب ار «یئرا+» ملیف لوا هثد راه و هدننک هیهن

۹9 ۱ 

 دهدیم وان ار «نومیل كج» هزیاج «سیاول یرج»

1 

۸ 

 9 شل
 زاکسا یف زیاوج ناگدنرب و هرورت رلک» فرط زا هک «ناواب اربرام» قافتاب نیان رد

 درک تفایرد ار راکسا هزیاج «یناینام



 میدیوئب نآ هدا ود یاهملک دنچ

 سر دزع
 مات ی روشک كي زا یلوپعمهطقن رد مقاو « سا ددیبسال رهش

 رم « یب ودج یاکیرما
 وگ بانه ۲ .كن رشوخیاه رالدیاجب دهد روآ یود اجناب ترپش
 ۰ یگتسخ « یگنسرا ۳

 ندرسک ادنپ یاربهک تسا ینانک

 لا هتناب.ار تكرمو یرامم ۰ یراکبب
 هدشمقا و زی تف یاپهاچ یلیم هصیح رد هک تچوک رهشنبا نینکاس
 كئچب یزالددنچ هک دنارادوزرآ همه . درادندوجو یرارف هارد چیه
 اما دننکرارق ندسنمیاینادب و دن دوآ

 تسا یتاوج : تسا ساخشا نيا زا یکییومنارفی< وب راع»
 هدنشو رف مادنیلو اب نمطرد هک تسددقهر« انتعا یپ « درنوخ

 نیاقوف رفن داهچ هک د وشیم بجوم دیر .  دوش یرک ول تن
 لزط مانت رد هک یتعخو و سرت یار و ددنگ لوپق ادكات رتعح لمش
 دالد ۶۰ رفن رع زیارپ یدزم« درازایم ار ناشحدر واویهاته اج
 نيایط رد و دوشیم عورش هلادیما ان وناباپیم ترفاسم دب گپ
 هدننارنیا درفدرف یقالخا ویدارن سیاصخ هک تسا كرزب شیا.زآ
 درساوخ و انتعا یب رهشرد هک نانچص مویراب» . دد گیم رادومن اه
 دژ . دهدیمماجناا رد وخ هفیظو یتحار لامک اب مهاجنیا رد « دوب
 ناتمذاو دب ایمددبآ زاینویچو وسرت,مدآ + دوخ یاهفول مف ربلع
 ابو .ددرکیم راکچزآ وافیتضهبحور ۰ یطخ رپ رفس هل وا لحا رم
 تسایتمنص دادمتا و ز# تبایاداد دوخ ینادلآ ناتطومه ربا- لثم
 دن وتو رپ وز هثجلا نسكياب دوخ هاررسرد اهن ویماک هکمقومو
 ری < یجی ول ۰ دمدنم تاجت اراهن آ ایم یئاخات راکتبا طقف
 .دوادجل رب دوخ حازمو یخ وشز| تسد ء تح و رهداشگ و نادنخ نانچمه

 یقاهارجام و تداوخ ودب ابیمهمادا زیکن اناجبه ترفاسمنیا
 همان زوزیمایثیسدقتم , دنکیمتسا د یچاشامتمادن ارب یوم هک دیس مت
 ات ؟لرت درمو«ب اف دبوبم ندنلپاچ مدراذن اتساتنیوباو
 اقا و ملیت نونک ات هک دين اس هجیتن نیاب ایهبهزعوبنما یابدین رباس
 دا نیدنچهک تسا یزلاکماش 6 یرتدومو مدوب لب دن زیک !ناجیه
 مدرک ثردا رریگنا اجبهملی یتیم ای تل دایآر و متفریآ یاهاسنب

۳ 
 ۱ تا



 ط

 ماه رقم

 الاب « ناک ۳

۹ 
۱ ۳2 

 اه نیارشپ ۱

 هم 35۵4۵ جر تما 11

 و و راهعتفا

 دد (۱۹۹) «نرتام > و (۱۱۷) ۰ اهرک وژزادن ابو ملین هد
 ددیلگلل نی ترهظو دندش هزباج هدنرب مزییو» ربشملیف لار
 .دن درک سک ابد

 نومیس »هک تسا< یباطیش لمع» ملیئید رثا نیرخآ
 دننکبمیزاب نآ رد « وژولک ارو و شاهجوزو « دوس
 لرطقف سرت دز« ملیف رد «یزولک ژرژو رسع < وزوکادد» ۳

 یو : ةوغیمرماظ یلاقب هدنخورف «ادنیلو شقن دو داد یک
 یکدسیوت و انیسرثهب شاهداوناخ دارفا مامتو .تسا لب مت یلاما زا

 , دناهدوب دننف

 ناگشیبرنه
 دهم < ناتن ومویا > ملیف نی ما یورمریا دراد ۰ ناش 1 دریا رد از « وی دام ص

 ميلکيمهدهاشم نا رپت رد ملیف نیارد ۱ وا راب تل قصاوغ زا

 روشک نآ بوخ ناگشیپ رنه زا یکی و همنارف بوبس ۵ یوا, تس
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 تسد یااوچ رب « دش دل وتع نویل رهشرد ۱۹۲ لس یامراب

 تکررشاب هک دوب ۱۹:۰ لاسردیو ملیف تول وا - دد یو تبدا»

 هومن یژاب « رونیب هداتسو ملب

 شیسسه ,قیوشت هب هکدش تعاب «مروینیس نو 2 )موی زابولد
 دایردق مهم لا نیا . دنک لوبق «سرت دزم»

 مه الاج و هدرکیزاب رگید ملیف نیهنچ هكنیا
 . تا دید

 ملیف یلیخ نا ربا دو هضارف هلاس + ۲ 4

 دنکیم افیاار تفن ینامک هبعشهقاس

 نا دنع نه ریابب

 هک روط ایه ملیف نادیک راک

 دپنش یاهتاملاکم و وب راس نمضدد هک تس

 و « زین یلضا نانس

 لاسود سپ رفیتدع 4 س

 رژ یرناهو دخ هتک

 تسا هدرو رب رجب

 درم» هیه

 دا یبونج یاب زتقا مرک رهش كب یاهررکد

 ساکع ت راهم لامت اب < راربت نب ددآ> . دش هتن رک كمک ویگن
 ف

 ییواصتیرادقم و هداد مایا
 وز <یرت دزم» كانطخ لاحنیع زدو

 وادوجوب هدنز و بلاج

 <سر دزمد>
ِ 3 ۲9 

 نار دچسبنا تییف تبج تبهپ و

 ایتبا ایل دن دخبن یضاح ملبق ناک دننکدراو زا كيجرع

 تباق دنآ دیو رسرپ نت دمچ لیب دیدرکب چوم امتیسزا مدرم لابتتسا
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 ۳1 دراک اب هک « یووب میج » نینوخ یاهلئود و یقشع یادارجام
 وب هتخادنا اکیرما یبونج تالایا مد ره لد رب تشحو و سرت دوخ

 دزادنایم شبطهب ار اهبلق و هدرک هریخ ار اهمنچ

 یقشع و ی : ام رهق یاهملیف فرو رع« هشيپ رنه ود کا رتش
 ویاماینیج ریو - )ل ن را

 ۱۴ هحفص



 هک سا رف ی لات

 داد مان «داون دناژر 1 , دراد مان اد

 بم افشآ ناوج نادر تك ب اد مدرم هک دوبن اکراب
 ربءاتبس ۱۵ رد (داون دناژ)

 . دن دشب

 ایندبمشچ سیداپ ربش رد ۳

 یوسنارف فورمم و رکتبم شان <داوت د تسوگا» شردپ , دونگ

 یب لوحت دوخ یاهداک اب هک دوب
 هدروآ دیدپ یشاقن رنهرد یاهقباس
 یرثهیلافس های نتخاسو یزام همسجم و یشافنب یتدم ؛ دوش ابلیس راک دراو هکنیا زا لبق ناژ دوب
 یدیدج هقالع مک مک یلو تغادرپ
 ملیف ۱٩۲ لاس رد هرخالاب و درک ساسحا امنیسب تبست دوخ رد
 . تخاسار ماهب ]رتخد»

 ششوک مامت را ود دناژنآ زا سپ
 ین ادرک راک و هیهت فو رصم اددوخ
 ریز زا ملیف ۱۲ بیرقد دوم ملب
 نآ نایمزا هک دمآن فریب وا تسد
 (یداو و: مادامر و (انان)ملیفدد ۵
 نیا .دندوب یرتشیب شزرا یاراد
 ینشالویسم تیانج» ملیثد 7
 یاپن ادرک راک دادعرد اد راون رناذ
 یتدم ودادرارق تن ت زارط

 نبرتهب ناوئعب 4 0 ن قد و
 . .دومن تفایرد یوسنارا

 خروم ودقنم لوداس ررذ»
 رد شیاههتشون

 وروم رد: درادن ریظن و 77
 رها نینچ < زن الو ی

 رپ هاذ»

 هبنارف

 , راونر ناژ و ۶

 دنهاوخب ناشدوخامفا و هکنبآ نودب

 یاپملیف تیبوبحمیانب هیلوا كنس
 هتشاذگ ملیف نیا هیهت اب ار هنارف
 نابایخو هچوک یلوبعم ناسنا كي هوکچ هک دنا هدیمهف اهن آ . دنا
 هدربیود یا هنادنم رثه زرطاب ار

 یئاه رنک اراک اهنآ . دننک مسجم
 رجأت و ناب رد « اوئات ؛ باصق رظن
 تماخ هک نتیتیمض و تیعطعق اب ار
 « تسا راون د تسوک وا وال وزلیما

 | رف هک ینا

 4 مییج بو به وج ه) ۵

 زا یرظانمو هدرک هضرع یچاشامتب
 اب اد سیداپ مدرمهرمزود یکدنز
 یشافن یهجو نایاشدادعنسا ,قوذ
 < . دناهدرک

 تسد راوند ناژ سبنآ زا
 نادب واج را ]نا وطب هسنارفیامنیس خيداتردهک دشیلاهملیف هیپن راکب
 زا مادک ره وهدشیفلت ربذپاناتفو
 هسنارف روش داغتفا تعاب اهن
 , دشاب یم

 . . < ناکناک چنرف » ملیف زا یا هنحص
 ۰۱۵ هحفصی ,

 درادیممولعم و دنکبیژاب !د لدا
 ناژ هنالء دروم ه رنههک
 ۳ ژ رس . دشایم

 یکیزکمو یونارف رکید ۱ گیاد
  ایرام) و (لوئ رآ راوسنارف) ینعب
 دن رادملبن رد یمهمیاهل د (سکیلن
 ساسا رب ( ناکناک جن رف ) ناتساد
 راوتسا صقرنیا قباوسو عارتخا
 . دشاب یم

 فو رم

 ۱۹۳۹ لاس ددینق و داوت ناز
 ار دوخ ؛ تخاس ار «رامتهدعاق»
 یوس و درک دیعبت هنارغزا اصغش
 نیرتهب زا یکیو داهنیور دو ویلا
 بآ) , دش راید نآ یاهن ادرک راک
 یئاهملیف نیل وا زا ( بادرم یام
 نآ) كارتشاب دووبلاهرد هک دوب
 و تخاس (زوردنااناد) و (رتسکاب
 ۱۹۵ لاسرد درک بلج ارراظنا
 زا هک اد (بونجلها) فو رعسملیف
 دوریمرامش یناپج شزدارب راثآ
 اب اد ناقهد كبهزرابم ناتساد و
 دهدیمح رشیتاسنا و یمیط لماوع

 . درک هب دهمد ریب
 یندمات داوت دناژ سبنآ زا

 تخادرب تحا رتساب ود رکن هیهت یملیف
 یرنه و كرزب ملیف ودرمخآ یاهلاسرد
 یکیهک دمآنورب وا تعد رب ززا
 هکسلاک )یرکیدو(هناخد و رزابن ] زا
 ددیوار|هناخدور) . تسا (نیرز
 فورمم ربشآ یور زا ناتسودتم
 نیدقم ددوآدوجوب (نداک رمار )
 هساح )اد رسئا نبا یئابنیس
 ملیف رد .دن هاهت مان (دنهتلم كرزب
 طیحم راوترناژ (نیدز هکسلاک)
 طقف هک هدروآ دوج وب یرفسنآ ی

 هژاس ( یناینامان7 ) ملیفنیا رو -رتخا كرد لباف نایاب ورآ یارب
 (۱۸ هعنص رد هبقن)



 ۵ ,لوشیموکانوم سسن رد ۰ و ویلاهناگ راتسهکلم ن و 2

 «یلک سیرک »جاودزا و یزابقشع تاناب رج هرابرد ژان رپر نی رتلماک
 تسا یجداخ دیا رج مهم هژ وس العف هک وکانوم سن رپ اب

 یرون زیورپ

 نیمر یو رد تشهب رذ ,یشج
 (دنا رت رب )مانب ید رم لق یدنچ

 یاضاقت < سیرک > هب موسومینز ز

 ودن ] ید زمان هکتیعق ومودرک
 درمد نز رقن رآزه ۲ و ۰ دش مالعا

 یداشهب ناب ایخو هجوک رد كدوک و

 اهلاس زا سپ و دنتخادرپ صقر و
 جراخ مدرم لد زا هودنا و مح
 دش

 كچوک روشک رد هعقاو نیا
 ابتایساو هسنارف نیبمقاو وک ات وم

 هکدوب نیا شتلع و داتفا قاقتا

 «دنارترب نسک امیرناهیمول ریثید»

 < یلک سیرک و وک ان ومروشک سن رپ
 هکلمو یئاکیرما یاهملیف هشیپرته
 دوختیج وزیار دو ویلاخ ناک راتس
 . دوب هدرک باغتتا

 ۰ موس ریثید سنرپ ربکا
 و تفرکین نزوکانوم هدازماش
 نیادشیمت دپمیاو و دنژرق بحاص
 دیدرکیم هسن | رف همیضهاچوک روشک
 نیمز یدد تشپب نیا یلاها و
 دوخ موسر فالخ رب دن دشیمروپجم
 ماظن تمدغب و دنزادرب تایلام

 زا روشک نیا مدرم . دنورب هفیظو
 هرطاخدوخ ناردپ یگدنز قباوس

 مهم دعآ ردنوئکا

 هناخرامق هار زا
 . دن رادن یشوخ

 وک انوم دوشک
 رامق ریاس و ول راک تنوم فورمم

 یل و دوشیم نیمأت كچوک یاه هناخ
 ژ یاحب

 و درپوت و كن هل ولک ءاهزاب رامت

 نو- روشک نيآ رد البق

 5 لب

 یابیز رد و وکانومدوشک

 یدور تشپ تروصب وکان وم ؛ دش
 و نازاب رابق لام]زکرم و نیمز
 یدوزب و دمآ رد ناپج ناشایع
 اهدص « هتاغرامق نآرب هوالع
 . لاه كيژووم ۰ هفاک « ناروتسر
 تاقشامو دش تادحا یلع یاپغاب

 و ساخ دزنابذ نآینار لیبموتا

 ابودا هشوک ره زا و دید رک ماع

 دوشیم ول انوم هکنمیلک رگ
 طسوت لبق لاس۲۰۰۰ بیرق نآ
 هلهو رد و دش هتخاس مر نارصیق

 دوب یتراجت ردنب كي تروصب لدا
 هاگهانپ وک ان ومردنب دم نور رد
 نان زهارو یلایددنادزدیا رب یتما

 .دیدرک یدارق
 یل ایل اتیا دتقمیاه هدا و اخ زا یضعب

 : دندوب یگنج یتشک بحاص هک

 و دندیشکیم نیمک ردنب نیا رد
 روشک یالاک رپ نیاقسهب یهاگهاک

 هرخالاب دندزیم دربتسدرگید یاه
 یلایلاتیارقنکب یدالیم۱ ۲ نرقرد
 «الناک ودلامیرگ و مانب وجارجام
 اد ردثپ تعوکح تسناوت دوز اب

 واباقعا سپ نآ او درو تسدب
 ینآرمکح كچوک روشک نیا رد

 ایئد راعق زک رم
 رامق ۱۸۸۱ لاسرد هکبتقو

 هتخاس ولرا تنوم فورعم هناخ

 درا و لوپ رپ یاههیک اب نادادل وپ
 اب دعب زوردنچ و دندش رهش نآ
 نآ ذا یلاخ بیج و هنسرک مکش
 مک مک لصا نیایور؛دن دید رک حراخ
 فوقوم یتلود حارخ و تایلام
 نوشق هب یجایتحا نوچ و دیدرک
 رفن دصکی طقف ۰ دوبن)ابرس و
 هکدنام یتاب نآ نوشتزا زابرس
 نیرتدنلب نتشاد ابن[ راختفا اهنت
 هیلک + دشابیم ایند یاسههزین رس
 یمس نولکات وکاتوم ناهاشداپ
 ثكي ار كچوک روشک نیا دناهدرک

 ردپ الثم « دنزاسب یمقاو تشهب
 نی.رتک دزب یلمف رینید سل رپ كدزپ
 وک انوم رد ار یمیبط مولع هزوم
 نیرتاهبنا رک یاداد هک درک تادحا

 . دشابیماایئد یاهلگ نیرتبایان و
 رپش یاههناخ رامق هکیتقو, زا

 هدشرب اداکی رمارد «ساک و سالو
 رام سیسأتیارب زین اهیلاپوداو

 ۰۱۱ هحفص.

 لتاق یتالیهمت هناخ
 1 هجا رم و ناحایص

 نیاکوک اند" فی و هدش
 ۳ یلاها تپج نبج

 ۱۳" مو هپ رظن هعقن ودزا وک انوم

 ۱ دناهدش

 3 را هدرک ادیب هقالع < یلک
 9 1 اهن[ یارب هکتیا

 حس ۳
 ۳ ن و زا . و. دلکدهاوخ اب
 .دومن دهاوخ بلج روشک نآ یاه هاخ رامق یوس+ هراب ود / ییاکیرماد ینایودا نادادل وب

 هتیپقشاع سن رپ
 ینیازا لبقموس ریثید ین ب
 ی را تشادن هطبار /ز اب دوش س+ ر قش
 دهاوخجاودزاوااب یدوزب دت د رکیم " لایخ همهودومف تومد دوخ رصقب ار«لاکساپ لزیژ» یونارف هراتس
 و تفک كرتاد سن رپ رصق لاکساپ لزسیژ نابکان زورکب اما درک
 . تشکترب کند

 شلق ردواقشع «داتفایلک سی رک هب ریثیرسن ربمشچ هکییراب نیل وا
 اددوخروشک یلاهاات تشکیم بیجن وایزنزكي لابن دنوچ و دشر و هلمش
 ژاربا یلک سی رک هبا ددوخ قشع له هناخ یفیلکتالب نیاب و دنک یشار
 ۱ درک دهاوخن لوبقادوا جاودزا یاضاقت .دربنوخ یناکی رما نزنیا درکیم رکف هک شروصت فالخ رب و دومن

 درد ید رصق ردیتدمو درک تباجا اد دا تساوخ رد هلصافالب سیر
 دین ارذگ وکان ومرد و
 دندز سدح همه لوا تاظحل نامه زا
 صحن رب ؛دووبلاههکلم یدوزب هک
 لحاس ) اریویر ۸ رک ین اقافن | .دشده |وخ وک ان ومر ودک
 ددو درویمرسب (هسنارف یبونج

 كاکچیهد رفل 7 ۷
 دش دربجم یا هنحصرد :درکیمیزاب

 اه کلم سابل؛هکتسامل با رافاخت

 "۳: د دا تف رکم یصتدج رت ثب زارب سابلنآ رد اددوخ )۹ ادملیفنیاریلید سن رپ ۳ هتشذگ نورت
 ۳ لد شرک ارد مت لوق
 ی كررب راغتفا نیا هتسیاه

 نامزن ۲ رد
۱ 



 هدید یومنارا مع
 زا ناراکز رب ی تو
 ۱ هل

 ۷۳ هو
 ۳ شد "۱ یاهه

 دیلپ

 هکییا

 اهزب و تسد و تامیاع تا
 ۰ اب دوب هد

 دوخدوصفمب هرخالاب و دامن
 یر

 دسر

 جاودذا نایرج
 کی رمآ هب فید سن

 دوخیاضاقت اجن ]رد و و

 ردامو ردب تیاشرو درک دارکت ار

 نادنمت ور زا یکی اصخش یلکسیرک 0م ی یلک سبرک

 ظاحل زا و تسا ایفلدالبث قوری

 هکنیا شحمب ار لاوما هب یجایتحا نی رتکچوک یلا
 یابتاقالمنای رج زا اکی رماتاهوبطم
 هدندش فقاو سن رپ و یلک سیرگ

 نیا هداب رد رثمامت هچره تدش اب
 ودتدرک یلاسرفماق ه عورش قثع
 هژوسنیافا رطا ردیددعتم تالاقم

 ردسب

 . درادن

 عاودژازادعب .دننشاگن رادبآ و نان
5 

 جیهند ّ ریه نونک ۱« ناخیلع و ث
 ۲9و تل تفاطل یاب یقگههژوس
 ترآو . دوب هداتفاب ناداکن همان
 شک همان زور راگن ربخ «دلاوچوب

 نویب, رتدلا رهكروب وی > را

 لسعب یلک سپ رگ ابیاهبحاصم
 7 هتسچ رب تلاطفهضالش هک درو"آ

 تسا

 رراسراتهاه ۲ زور
 وی وین بوصت ددوبلاهزا

 مزاع زور و درک ایم ۲ 6
 4 زور تسارارق اریز دشوک انوم
 جا ودزا (هتشذگ هتفه هبنش راهچ)لب رو
 وک ان وهردریثید سن رپ اب یلک سپرک
 .دوشیلع

 روتسدنونک | مهزآ رینی دن رب
 ناراگن ربخ زا كيچيه هک تساهداد

 دن رادن قح یلاکی رما ریفویلاکی رما
 جا ودزاتاناب رج زا ودن وش ایلکد را و
 ساکع هب طقف .دننک هیپهت سکع و ربخ
 تساهدشهدادهزاجا راب رد صوصخم

 رد پاچ یارب یبسد یاپمکع هک
 یکبیل ودریگب ایتددیارج و تالجم
 تسود هک ناداگنربخ زا رقن ود
 هژاجا دنتسه یلک سیرک یصوصخ

 ربخ حاودزاتاثابرجزا هک دن اهتفای
 , دنیامن هیهت

 سن رپاب سیرک هک-دیاژا دعب

 رظنهک « هزد یریگتسو» مليفزا یاهنحص ردیلگ سگ
 درک بلجار سئرپ"

 للجمرصق نیارد سنربقافتاب حاودزازا سپ یلک سیرگ
 تسجدهاوخ تماقا

 كرزب رسصعت كب رد درک حاودزا
 تماقا وکانوس ررثک رد مقاو
 مییصت نواک !مهزاو تسج دهاوخ
 هب اددوخ روصقرد هک ساهتفرگ

 ابو ددنیب لوضف ناراگن ربخ یور
 تور تحار یلایخ و غداف یلد
 لثم دم و درو[ كنچب ادسن رپ
 دم ادج ناخیلعزا هک ترویهاتیر
 رایدءار .تخب رکدوویلاه یوسبو
 ندرک .جرضب و ردزنک« یقیف ادمیدق
 ؛دزادرب هدعآ كنچب یاپلرپ

 ؟دوشیمهچ اهملیف فیلکت
 نابرج نیارد مهم هلئسمكي

 ود اب یلک سی رک هک تبنیا یقشع
 نیددلگ و رتم و تن وماراب یناپک

 یتسیابیم هک تشاد یدادرارق ربام
 ویدونسا ودنیا لوصحممایف هسرد
 یدزمان ربخ هکبتقو .دیامن تکر ش
 باراپیناپمک .دش مالعاسن رپ و وا
 سن ربمارتحا تیاهر شم تنوم
 وفلدوخب دوخ !ردادرارق «وکا وم
 بو رتم یناپکیلو درک یقلت هدش
 ابو تشذگن دوخ قحزا نی ودلک

 همماجو ملبف رتمامت هچره تعرس
 یمژا رک كنيي اب یو هک اد« فارشا
 (امتاب؛درکیم یزاب !رتانیسكن|رف و
 , دیناسر

 دمآشپ نا زا یلکس رگ
 یفاکت ف واریز دش لاحشوخ یلیخ
 !دیپیسوره تامدقم كرادت یارب

 نیودلگ ورتم یناپنک اب اما درک
 -یمو تصاجرب اب شدادرا رقزوئه
 هام هناخهوبت و ملیف دد یتسياب

 دروفنلک و ودنارب نولاماب «توا
 دن یزاپ یارب اقاقتا و دنکیزاب
 . ددرب نیاژهب تسا دوبجم ملیفنبا

 دوتیم هتخون هلاقمنیا هکیسق ومات

 ۱۷ هحفص_

 ریام نیودسلک ورتع یناپمک زونف
 رظنفرص دوخ قح زا هدشن رضاح
 «فارشا هساج » ملبق یف رطزا.دنک

 تسا لاکیزوم یدمک ملیف كي هک
 دش دهاوخ شیامن هدامآ یدوزب

 یناپمک _ تانیلبت سیر هکیروطب و
 نیل واملیف نیا ؛تسا هتشاد راهظا
 بونج ردعقاو< سیل » رهشرد راب
 روشکای رتمولبک هدطقف هک هضارف
 هدادشپابن « دراد هلصاف وکانوم
 دهاوخ یمس هتبلا و دش دهاوخ

 ماتاالبت نآ شیامن هکدیدرک
 سن رب .دوشع و رش یسو ره مسارم
 شاهدنیآ رسمه هکنبا ژا وکائوم

 هببرغ نادرسب هدش روبجماپملیف رد
 دورب اهن آشوغآ[ ردو دهدب هسوب
 نونکآمهذاد تسا تحادان یلیخ
 رد اد یلکس یرگ یاپملیق شیامن
 .تساهدرک ون دوخروشک

 و ..دنکیمل وفا یاهراتس

 ...دی ایمذوجوب یاهکلم
 رب مسد هشیمه دوویلام رد

 جداب یاهداتس یتقو هک هدوب نیا
 ؛ دسریم دوخ تیفورعم و ترپش
 و یسانش ٌقح لوصا همهب ابتشب
 تیبوویحم زکر م و دن زیم ید و رب كين
 کر بدب رگنیا .دنکیمكرت | ددوخ
 هتسدنیا زداب هن وبت ترویهاتیر و
 نسب رگ هک مهالاح ,دنتسه ناک راتس
 دو و یلاهناک راتسبیق ریب هکلنیلک
 تسل لوارد وا مان و هدش هتخاتش
 هتفرک زارق نز زاسلوپ ناکراتس
 شلیف؛میدق تنس نامه یور «تسا
 هتفرکمیصت و هدرکن اتسودنه اب
 نویلپمهدنک کرت اردو ویلاه تسا

 (۱۸ هحفص رد هقب ۱



 همانشخب فا رطا رددنچ ینخس

 هولاوعب ار ربز هعانشهپ زیچ ره زا له

 ۳۸۸۱۱۸۲۹ غبراش یدروف همانعب

 ۱۳۷۸ داش
 :۱ تاب اهجبص یمسرلوط# زاریفماپا رد ملبف شبا نرچ

 اد و ناب وچشن ادو اههناق رازونادنم ز۷ زا یاءدههک د»رگیم
 هاب ارذگب تااطبب اردوخ ثا ووكرتاد سرادمو تمدخ لصم نااومآ
 هان نیدرورف لرا خب رانا ریزد تس#ایاقآ باتج «دوم رفب !دوولع
 یاهسناپسب رصصتم ملی شیامل یبسرلیطعت مایا ژا رب ۱۳۳۰ لاع
 یلاینیسنیج و لاربنسف ناونع چیوب دهدوب (لوصم قباطم) روظژاهمب
 , دوب دهاوخ مودم اهحبصرد ملی شامل نبواتم رپاساب

 مدقمكثه رس بس یمریهنآ اما هرادا سپا دف رط زا

 زودنب رخآ رد همانشعب نپا
 زاسپ نرچ و دش رداص هنشذگ لاح

 نیلصعم نشل رب رگید تفط لا انب ؛ دمآ شیپ دیه لیطمت مایا نآ
 نیابدیالامنیسهب تادادانادنمدک و لدایاچب نآ یارچاخیدات نیا
 نادنم راک رک !.دننسه راکوب هک تسا تله نیددو رف؟هبشردزددزا نپددو رف
 دیاپ هک دن رادسرد نیلصحم و ذلگ دپدرک نیت  دش زا تارادا هگ

 دنهاب رضاح دوخلیمعت و لحم رد یداهربفهنگندنچ همانشهب نیا دد
 تسدنپرتهب نیا ؛دنتسه داگییرکا  بطبقن هکنیا الدا , دروهیممشچب

 رسب «۱تلاطب » ه اد دوسخ رتع
 , دن رواپن

 با ست ناونبما یرول مات ثی دانا

 سدادمدثدادازاار لبثت نادرکاش و یلاباال و روضتفم نادنمرک نآ" .. نیرع ار مدرمرارپسک ی ولج
 راکاينیم ردیسپ اب ,دزبرب ندربپ

 و تسا بسک عونکی مسه اشیس
 ,د وشپما تسرد هک عقرمرم دداد قح امنیم بحاص
 همشچرس لا پآ رنهپ تراپپ . دهد شیابل ملی دهاوقب شلد

 اهامنیسدب رادگن رگ ا,تسا دول[لگ یچ اشامناپ ی رتشم « دهه رب نب
 ؛دنهدپ شیامل ملیف مهحپسمن ومرد

 لسعم نآاپ و دا وب ۱
 | ها هب امنبس هبنتفر یاب یدارف

 هیهاحردایو ددریم اهر اددوخ ی

 ی از و مخ روم

 (۷ هحاص)ا هپلب )

 هدشهپمآ دن اسهلبل را و رتسا یاسر

 ۱ د زا دسااچ و نب ربش زاپس یلاتساد |

 »+ را كيب یلب ۶ : هک ول رث نا دب

 ثسا یرباا رسپ ( یرگتم نوددوک)
 شنب دلا و ودرش شاعم دا رها یا رب هک

 شیب تسدد ناائاپ یهام دیم و |

 اس | هر ریفو یسودرف و دازهلال +
۲ 

 و رس نددب هداتفارود یاههدگتهد

 | اد دوسخ «یلیپ هدیدرگاپرب ادص
 ذا «یلرچ» و دیدیم تغبشوخ
 د رگتپءراختفا وا نوچیره رشنتشاد

 | لپ گیر لوطب دغ

 وب > ریشیلاردب < یللویهد>
 بش , درشیم دار < هل کنزا
 یلادداش ساجم و نچ زو رثامه

 <یلب »نشج نیا ی رد ؛تسا اپرب
 یایهمانب ابیزو ناوج رتخد ود ۱ |

 دارن رج یلرش) «ناددوجیاوج» |

 ( كپاداداب راب ) < جبروابیداک»
 هروغ رب نا وانامه رد ود رگپمانشآ

 یفرط زا ,دوشیم «یلوج> ًتلپرف
 بایس [ كب رد هک تسب رتخد < یلوج>
 یبدراد میمصت و تسا لرفشم راکب

 ررطب یهبانتستورت نتخودنا
 هکشپمه اما.دیام جا ودزا یا هناماش

 تسن او دیدار «یلیب د لوا ءاگن رد
 ودزرویراددوخ دیجما و نیسحآ زا
 دوم زارباودباردوخنشع هجینا رد
 ٌءزاجا بالغرب قوسد نغاع و

 ثفلاعماهنآ جاودزااب هک ناپاپسآ
 ادندوش رایتخا دارا دوبهدرک

 زا یکی دد ,اهنآ ياددزا

 نپآ اما

 ,.دیماجن این
 ساسحاشلدرددشو رب ورناب ایم آ اب

 ۶ابوتسد مدوشک یارب یداناا |

 یدنچ یابی نا
 و دیلاصد روهظ هبعسب ۱

 رب لاسوو دارا دنا) ۱

 ۱ ررخ هلایم ۱۳ دیمبت هب 2# جام درخ یلصا نطوم |

 ۷ ینیدا بش و س
 + مراتفاپم سب داب

 ۳ یرداد
 ۳ ین |
 ۱۳ یا یاس ها

 ۱۳م رز ام
 نر

 رگ دیش ار یمآ و«یدزدآ د

 رارتسو نده ییشنیادد هراب
 رتقن حد اهن هن هک مدوآ درج وب
 یاب ؛ دهد نیس ارم ناجبهرپ

 رد نایمدد طقل یدنم رتهره اریذ

 لبه رثاكب دداونیم هوخ نانطد
 ۱ ., (دنک قلخ دوخرا یلاع

 اف دم رثه نيا نونکا
 رک راک د هیت لوفشم یوسلارف

 :یاهلد (درف لم) د(نیگ رب
 هیاربیدورب وهننکیم ادبا ار



 نبا رخ دارب> مابیرر
 ۷ سکتب ددنها دنا

 12 1 هر

 ۷۱ مهیهانپ حراولاب سر

 ۶و ره هیاءاشلا , هراز منا
 یا

 شها وخدن ه رک تمجا رد راس زا نایب

 میهدپم ماجاا ار ای

داز یلابرکش شانش وه یافآ
 ه

 یاهءدامشهنافساتم , ۱

 اب ۱ ۰ ۰۰۲

 دوجوم اه هیلب یلد سا

 7 اب هچو ندانسرا اب دیلارپب
 لطاب تب
 ادوچ(رب وار ۲

 رجب هلجم
 رگ

 هثپاا .۳ ۱۱ هباپ نا باب ۶ هدشآ

 رثفد زا هد
 یاش#

 دب دادیگشرپ راه (ق اذو پا زا

 زاند رک دات يا دمیلاههوغ یلیغ
 ادمتسا و نششاد لریاد #

 باس»نیاب نرچدوشبما یگشب #4
 - ره ینسپابوم ی امنبم ۲ سم اعمف یا امایس لا

 ۱ دنشاب یممم ناگشا
 یمالساد اد یاآ

 هب نادنمقالم ریاسو امشب دیلپ ۱
 هسک یلامآ مک مالعا یگشیبر#
 هک دنئا رک اد هک دندش هشیپ ره
 تکیلمس نیا ؛نمناج ها نر 3

 هس ردم شهاد هک د راديا ۱ ِ های رب
 دشابابا ] زا یکی امن یگشیپ را
 یراعب ثما 4
 ۳ و دهاب هما | نآ
 1 ّچ
 نه

+ 4 | 

 هه هسک ارفاصتا یا

 نوخ قید زا نم ۵و

 (گساپس روصم ب ُْا  ِِ
 » ز قاب

 هاو ۱ ۲ د مت رد یدپدج ملی «

 من  , ۱ 4 + مارا منو مج و ما, ,

 یا رو 1 وچما 2 9 ۳
 , 1 ۱ ۳ مارا ۰ 6ام 1

 ۳ هارغ ۱
 ای و۴ لر و و ۳۳ رچ ۱ ۳ 
 ۳ ۱ : اس یاهدو ۳ ۲ ۱ .ملفاک یلغدم»م یاقآ

 1 هک روساامه

 ۰  ۱ نبجچرو ۱

 رج ۸۱ را د 4 ارج

 رب لا هل + لس و

 ابری ادب | لامو ابا و

 11 ۲۰دب را ۷ ور ؟ هع

 هادپمب ار تشاد

 یج رد وامس 4ابیمح یاقآ
 هام رف ر وا اهه ًالطح الم هک

 بلبل ددوم رد هک تسا یمک

 زا دنیچرم زرنه ؛ دو

 زاب هستسا ءدشن لا وه نا

 هچدنگ تفاب رد اررک لانوا هرباج

 وب زونب و و:تآ رش,۴ زاب زاهچ هب دسرب

 لاک زما مایف ۵ یلارلا+ < نام ۷

 و جن سجوم دیابت «یدوس)»
 رد ربا اربذ هراذب ام ث ربح

 رو اصوصعم هد زاد اوز ابد مارا

 «ملیق هدیماپا اب اناگشیپ راه ا, و را
 یزاب سکتلاب اب _یونارف ياه
 هناکوم

 برف ناژورهم ه زیش ود
 نیلوآ نیا هیاسرلب دواپ

 مواکیم تااپ ددامشزا هک تسبا هما

 ازووغ تالاوئس می راد شاغل
 »ی ص1 همساپ هآ هدپنام را رک

 هرش
 و راد رثخا هربغ ود

 وا هدمآ رپ« ولا وفا ر>
 هناهورگ ياودزا هژره 4 یداسنات

 رتخدو ملوف اعقن < نر ولاباوع ۲
 هاو هتفاوخ نان ار 4 هاخوور

 اس ۳ ههنبآ لاس رب اب ددیهلآ
 هع يملون زرده «۵ ربا اد [»
 6 رگ آ مو ملبا ی و سا هه رد نا رپ
 زدزاگ وا و دون ترار زا ار

 1۲ ۰ هجلسد» هب)

۰ 



 و ۳
 نآد دنن] وش خیسأب

 ت
 لق هحقصرا هقب]

 م.داد دهاوخ ناشت نا ربا یاشیس
 رود مه « هبشکسلایعو و سیل و

 یو تسال لیورخم 70 ۷
 مولعم

 و < هتقز

 ان یمطق خب رات ک

 داب ربو هراب رد .تسب
 رص زاها دوتیمت ریت «ارودتاب

 د یلوا ریز
 شیانن و دننکیمتدرا و نت

 تحاصسوهولیمهب هتسب مع یمود

 دشابیم ملق

 یریصن هلادبع یاقآ
 نبرت میس و و نی رتک دزب 1

 ملیف یتاپک
 نی رتک رزب واکی رماریامنی ودلک ورتم
 درقل ۳-۲ تسا < هتف زداب رب >نآملیف

 دایژ هکیدرم وملیغ العق كاکچیه

 ملیف ید وزب و هد رک مامتا < تسن ایم
 رد -؟ تفرک دهاوخ تسد یرکیو

 یناپک ملاغ یرادرب

 | یکشزین نیک ریدیرکنیا رثه دروم
 یاهسلیف رد ًاریخا نوچیل و تسین
 و ترپش نآ وهدرکیزاب طسوتم
 هداد تسد زا اد قباس تیوبجم

 | ینایک هدش,هدینش هکبووطب,تسا
 | لدالد درادلأبخ متسیب نرقسک وق
 و دهدب وابار «ایزاتسات ۲و ملیف
 | «داب ود نمک ربدیرگنیا هراد ناکما
 اد وشز اب دو ویلاهب شیاپ ملیف نیا هلیسوب

 رای تداعس حربا یاقآ

 (هاشنامرک)
 اد اش ام هلجم هکنيا زا

 تقوشوخرابسب ؛دزاسیم لاعشوخ
 رب ینیماشتساوخ رد هب عجا رو میتسه

 یتاریا ناکشیپ رنه لاح حرش پاچ
 ودیدو رب راکتیا هک داد رکن دیاب

 اب هتبلا یلودشدهاوخع و رش هراب
 دنسپدروم هک یاهزاتو دیدج كپس
 یعیطم كلم رصان .دوشمقاو هبه
 سالک مياهدبنش ام هکاجن 7 ات مه
  قباوسنودب وهدیدن ادیکشیپرثه
 ,تسا هدش امنیسهتشر دراو یرنه

 لیمکت اد دوخ سرد العف مهامش
 یکشیپ رنه هیاپ نیلوآ هک دینک
 تالیصحت نتشاد (نآ یعقاو ینسب)
 ملیف ردا ردمح آل. تسا یفاک و بوخ
 تشادهدهمب ینیما نیما < هارسک دن زرف »

 نایتطا رصانیاقآ
 «نیت وسار» ملیف هراب رد امیاو

 یرکید زیچ لصفم داقتا كي رجب
 مباهتشونن دروخب اش «دردبو+۲
 پاچ :؛ هراش رد مه داقتنا نآ
 . تسا هدش

 و ع ساحآ «ت

 یزادربملیف زرطنب 7
 دیدجقرط عارتخا اب الاح یل و تشاد ع ویش ابیناما

 نادرک راک هک یصوصحب یاههنحصیشمبیارب طقف و تسینمزال راکنیا
 _ .درک یراد ربملیف قی رط نیابدوشیم «دهدروتسد

 انیع ناوتیم ادیرتمیلیم هه ملیف هکنیا رکید مهم هلئسم
 شیامن ودومن لقتنم (رتمیلیم ه ه) هیل واشرع نامهب یتبنم هست یور
 مضواب هک تسامنیس شیامن هاگتسد رشت مرناتس راکنیا هتبلا یلو داد

 یاههناخ راک زونهیلاث روو دوشیمنآ شب وعت هب رضاح یهامنیس رتمک یلعق
 نموهب .دننک تسرد شیامل هاگتسد یفاک دادقمب دناهتناوتت هدن زاس
 ۳و هخسن یور ار یرتمیلیمو و پوکس ابنیس یاهملیف العق تپج
 لوط ,دنهذشیامتارث 7 دنناوتب اهامنیسهمه هک دننکیملةدنم یرتمیلیم
 ود تسرد (نآمسا فالخ رب) یرتمیلیمه ه مایق یفتم هخن شضرعو
 مقوم رد,اد نآنوچهک تسایرتیلیم ۳۰ یلوصم یاهملیف ربارب
 ودیاین دراو رب وامصت هب یاهمطل «دننک كچوک تبثم هخسن یو ر لاقتنا
 راک یط رد , میدرک ربارب ود اراهیسدعین وناک هلصاف بیترت تمهب
 میدومن یراد ربملیفی رتمیلیم ۱۰۰ لبود یسدع اب ار اههتحص تلقا
 و یرتءیلیم ٩۵۰ لبود یسدع زا تشرد تروص یاه هتحصیا رب
 هدافتسا بوکسامنیس يرتمیلیم ۷۰ لب ود یسدعزآ میس و یاه هنحع

 .میدوش

 و میدش وربور یرتشیب تیقفوم ابریغا تمسقرد اصوصغم
 یدادرپملیف + دص ردو ۰ بیرق یرتشی ینشورو حوضراب اههنحص
 هخسن نامه اباد یرتمیلیم هه پوکس اشیس ملیف هچناثچ . دیدرک
 دوشیمهدوزناملیف حوضدد یتشور هب دصرد ۲و ۰ دنهد ناشن یلصا
 یرتمیلیمه هپوکس اینیس ملیخ هک درک اهدا ناوتیم تهج نیمپب و
 یرتمیلیم ۳۵ یلومعم یاپمایف زارتنشور و رتهب دصرد ۷ و بیرق
 .تسا پوکس امئیس

 یلامشیس مولع یمداک7لاسما
 دوبل هک یا هناضرغیب باختنا اب
 تایئاب ار اه هتفگ نیا مامت فالخ
 كي نز هشیپ رنه نیرتهب , دیناسر
 نیرتهب و دوب یئایلاتیا دنمرنه
 اکی رما دوخب هکشیارب هوالعزین ملبف
 ملیفکیو دوب هدش یتالمح نآ ردزین
 راکهاشو ینعم مامتب_یتسیل ال روا

 (+ هحفسزا هیقب )
 رظن راشرس دوسو دابز لابقتسارثا
 دوخ یوسب اد تسرپ لوپ راجت
 یتمسق هجبتن ردو دیانیم فو طعم
 دهدیمتسدزا ار یرثههبتج نآزا

 5 و یمان دب ثعاب راکنیا ایآ یلو
 یاءرظننمریفو ریظن یب یهامتجا هی لاح لماشوءاگتسدمات یبارخ
 هب نآ مالعا اب دوویلام هک. دوب 3 ٩ دوشیم ساضشا

 3 بف نی رتلاه ناون ۰ اج ندمآدوچوب نامز زا
 یللملا ۳ ناکش ده زماوچ رثک |نونک اتراکسا

 هد ملیفات ودیکیو ۳
 . . نیا . تسا هتفرگ قلعت . 1

 ۲. دو ی هژوس عوشوم
 ۰ نآندوس ماندپ یارب

۰ 
۳2 
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 را بش نازرس
 و یرت رادهاکن مک *

 و تم و مان رز دا یر رز و تباچ ؛یمشخ
 39۳ ورک مورعم زین لکیم

 وال

 ۳ ستصزآ هی
 تیم

 یگایب2

 رووش 7
 ادرژ » ی

 9 هرهتا رب« درک مهاوخ هبرغ

 با تلع دنتشون نا ران ربخ
 ًهلطساوب دودیم هیهت اهبش
 اب (ناذوس) هک تسا یباروعیب
 ۳2 سکیییه + هدش راتف رک

 دوم نیاب (دداوبه نازوس)
 ارم نامرب] دد نوچ ۰ دیدنهت

 زوب ءدش بارخ اهزور دو ویلاع
 ملبق یاههنحص نادرک راک روتسدب
 اوههکدندرکیم هیهت اهیشار

 ندعب زورتسا نکمه كچوک
 -) مهراب رداما هدیآ رد تقیقح

 مهاوخ هی رک ادرف» ملیف
 یثب وبحم و ریلظن مک _یت رهش
 هاب اجثبا رد .درو تسدب
 ام هک دشرکذ تم ار هنکن
 ؛ا ضومب یئامنیس ناکدنسیوت
 زا شیب اردنمرنه ؛داتس نیا
 اب ددیتامیاش «دنیامن قیوشت
 یفاگدن زژاارواهک دناهداد راشتنا
 »» دناهدرک سوبام یکشیپ رثه و
 ته ابیز هشیب رثه نیا هکیلاح
 داماش بج ومهک امشیس ناهج
 .دمگیم دارت یچاشامت رفنابن ویلیم
 ۳ كب نامرهق ناوئعب یتسیابیم
 هه یارب راختفا هپام و هدیمان
 : تسود رثه یاهدوشک

 الژ هب .دنمرنه كي یناک دنز
 * دنکتیمتسب زنآ رد هک یتلم
 , دراد



۷ 

 اغنباهک دیدوبن لب ِ

 هظحالم <« حیلمو سرلمر زا

۳ ۹ 

 هک دن راد رخدیال .,. بو
9۳ : 
 یک دوک نینسنامه زا ابی *داس#
 كيرد و هیسر یگشیپشوب شب

 تک رشلاکیزوم و مهمی 7 1 لب
 ۶ سک ینادنننالف و دو
 و هناثغب هب

 در

 یوس ار وا دووبلاس
 نیا دوب كيدزت و 0/9 یر كيورت و داور

 ش ره و هک دنک رامتنافورس ۳
 یا
 هعلبم نیازا اروآو دمآ کد
 تالم نونک ارداد تاجا 9

 رانکآو ءدیسو؛ ار یگشیب ار
 ؛ درادما 1 مچ مدش شوما# نب | دیک وا ۵ ر دیناو# راس مر دیناوتپم ! سا

 (هدنب آ هرامشرد بارب)

 یل اعضا شتتخانش رد مب راد متح و

 زال تفد و هلصوح یمکی هثنع تسبن ۳

 هژادناب امناک دنناوخ ائبقب هک دراز

 قیرسط زا هک یترهغ رب ناریترد
 هوو زفادوب هد زوآ تسهب تاع وبطم

 وا مان دیرژسدح تفوره , تس

 یب .هبلس دقاکن روکب ادوف تسیچ
 67 یورو اد لسان ودبرادرب طع 7

 تسپ ربمک مه لاپر ودو هب

 و دب زالگب هردءهشن ل

 هسپ مهامات هوس رم هلسمس رو 4

 هثب «زیاچ هس هعرفدیقب امشژا رف

 موتک میدقن هلصم هحام

 رنه هس ننا ) هقباسم ناگ دن رب

 2۶ ءرابش اهشی
 هدنبادخ و رسخ یان] ۹

 یهمحا : ع هربشور

 هزازلامک . + +, م
 یمن تسار زا حبحصبا وج

 - ادراک اوا - ین و دیک

 سام و دنان ف

 ناتسار ی ۵ لو

 لات رطخ نز
 اطش ها وخ ۳



 هلاح یل و !دنهدلیکشت یر تو
 چوتیب دژارز دنیای ابیاتیرشزا تاب دوب كيدزن هک درو[ رد ۳ ایعم ییریزکر را نفزاوج یاس ارم نم

 7 ِ زا یلو دوشب اهرک نایرجقیوع دنناشوی هدف بر تعمو] اایف دنیا ] ت » ۳ س : لدع هماج دنتاوت یملاخ ملاع د ۴

 طقتاردوخ یوزر آ و هداتفا نادن زب

 هیتل یب تب هحیت ی تااکش
 ولعشم» ملیق هکتب

 رف زا و یا را کت

 تصمیم ....نانواکد مس
 ۳ ۶ فرم فر ست کمک

 دهماد لو رک تتداماردء نادر
 7 هریک

 ۳۱۹۸۳ نثلتونرازهلال نابایخرگ و راد هاگشیامن :

 هات وک ربخ دنچ
 | تنومارایویدوتسایرادربملیف ۰ هشیه لسد دوبندهاوخ ینادرگ نیبرود تشپرد « یک یناد» راک دروتناج> هک ت سا یفیتج ملیف مان « بأاقع یاپلابو +»
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 ۹ -* و هدوب امنتئگنا امنیس رزب راثآ نایم رد میلیف .يا :یگناناحیه شصت تساهدشهیهت رتمک نآ ریظن و هد  ۱ ؛راب - بو نتفیلک , یلا رتشاب یاهحص رثگاهتربار - كيوناتساا اب راب - بو هرتفلک , لا رتشاب




